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  »33«علمين حممد 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
  احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

  واألخوات، سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته. خوةألاأما بعد أيها 
عليه -، النيب -والسالمعليه الصالة -من املواقف العظيمة أيها اإلخوة: التفاؤل يف حياة النيب 

كان متفائًال يف حياته، اآلن هو مطارد، والرصد يبحثون عنه يف كل مكان،   -الصالة والسالم
كان قادرًا على أن   -عز وجل-كل األسباب، واهللا   -صلى اهللا عليه وسلم-هذا فعل النيب  عوم

 -عليه الصالة والسالم-نه يأخذ نبيه ويذهب مباشرة إىل املدينة كما فعل يف اإلسراء، لكن أل
قدوة والناس تقتدي به ؛ فالبد من فعل السبب، دين اهللا منصور؛ البد أن نفعل السبب ألن 

  ، ما جنلس يف منازلنا ونقول هذا الدين سينصره اهللا!-جل وعال-ننصر دين اهللا 
ينصرون دين اهللا إن رضينا وإن مل نرَض، ولكن نريد أن نفعل السبب وأن نكون ممن  نصرهيس

  سبحانه وتعاىل.-اهللا 
ملن «عليه الصالة والسالم: -بأعرايب، فقال له  -صلى اهللا عليه وسلم-يف الطريق التقى النيب 

  ».هذه اإلبل؟
  من قبيلة أسلم.-فقال: لرجل من أسلم 

  ».سلمت إن شاء اهللا«فالتف النيب أليب بكر قال: 
  ».ا امسك؟وم«عليه الصالة والسالم: -قال النيب 

  قال: امسي مسعود.



  2Page: 

  ».سعدت إن شاء اهللا«قال: 
، تتفاءل -عليه الصالة والسالم-النيب كان يتفاءل باألمساء، كان حيب الفتاؤل ويكره الطرية 

، ترى شيًئا مجيًال فتسعد به، وكان ًدايجباألمساء، ترى وجًها بشوًشا فتتفاءل أن يومك سيكون 
  ».خري األمساء عبد اهللا وعبد الرمحن«كذلك باألمساء، ويقول:   -المعليه الصالة والس -يتفاءل 

  عليه الصالة والسالم.-حادثة أم معبد مع النيب 
عليه الصالة -وهذه من أغرب القصص والروايات اليت تدل على بركة النيب، وبركته مبن حوله 

  ة والسالم.عليه الصال-على صفة النيب  -وهذا األهم-، وتدل -والسالم
عليه -مجيع تفاصيل حياته موصوفة لنا، حىت تفاصيل وجهه  -عليه الصالة والسالم-النيب 

 -عليه الصالة والسالم-نعرفها، تفاصيل يده كذلك، أثناء الطريق مر النيب  -الصالة والسالم
تتطعمهم وتسقيهم، وكانت   خترج للرجال، ةبارز على خيمة المرأة يُقال هلا أم معبد، وهذه امرأة 

وكان زوجها مع غنمه خارج اخليمة يرعى  -صلى اهللا عليه وسلم-كرمية، فذهب إليها النيب 
  ».هل لديكم من لنب أو حلم لنشرتيه؟«فقال هلا:  -صلى اهللا عليه وسلم-غنمه، مث أتى النيب 

  هللا ال جند شيًئا.قالت: لو كان لدينا ملا أحوجتكم للقرى، أنتم ضيوف كيف نبيعكم؟ لكن وا
  ».هل ا من لنب؟«فإذا شاة يف جانب اخليمة، قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-فالتفت النيب 

قالت: هي أجهد من ذلك، هي مل تذهب للمرعى ألن اجلهد خلفها ال تستطيع احلركة، هذيلة 
  ال تستطيع املشي.

  صلى اهللا عليه وسلم.-، فأخذها النيب »إيل ا«فقال: 
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 تىأف، فانتفخ الضرع وأخذ اللنب يدر منها، »بسم اهللا«م معبد: فوضع يده عليها وقال تقول أ
وسقى أم  -صلى اهللا عليه وسلم-وشرب  بهحاصبإناء فشرب  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  عليه الصالة والسالم.-وانصرف  -صلى اهللا عليه وسلم-معبد، مث أخذ إناًء آخر، مث مأله 
  إىل زوجته، قال: ما هذا اللنب؟ من أتيِت به؟وصل أبو معبد 

  قالت: واهللا لقد أتى رجل مبارك ووضع يده على الشاة، مث بعد ذلك تفاجت.
  فقال: واهللا إين ألظنه صاحب قريش الذي يبحثون عنه، فصفيه يل.

 وجهه مضيئ عليه-عليه الصالة والسالم: رأيت رجًال ظاهر الوضاءة -قالت وهي تصف النيب 
  قمر عليه الصالة والسالم. ةلقفالصالة والسالم، وكان إذا تبسم استنار وجهه كأنه 

  قالت: رأيت رجًال ظاهر الوضاءة، حسن اخللق، مليح الوجه، مل تعبه ثجله، ومل تزِر به صعلة.
  الثجلة: يعين ليس مسيًنا، وإمنا هو متوسط.

  ومل تزِر به صعلة: ليس صغري الرأس.
طويلة رموشه عليه الصالة -وطف  -رموشه-سيم، وسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفاره قالت: ق
أحور أكحل ، يف عنقه سطح ويف حليته كثافة ، إذا  -وهي البحة-ويف صوته صحل  -والسالم

متوسط، -صمت فعليه الوقار وإذا تكلم مسا وعاله البهاء ،حلو املنطق فصل ال نذر وال هذر 
  كأن منطقه خرزاٍت نظمن يتحدرن.  -ا وال كثريًاال يتكلم سريعً 

مث قالت: أى الناس وأمجلهم من بعيد ، وأحالهم وأحسنهم من قريب ، ربعة ال تشنؤه عني 
وال تقتحمه عني من قصر ، غصن بني غصنني ، فهو أنضر الثالثة  -يعين متوسط-من طول 

معوا لقوله ، وإذا أمر بادروا إىل أمره ، منظًرا ، وأحسنهم قدراً له رفقاء خيصون به ، إن قال است
  حمفود ، حمشود ال عابث وال منفذ.
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اليت روا أم معبد، فإذا م يسمعون مناٍد يف مكة  -صلى اهللا عليه وسلم-وهذه صفة النيب 
  يقول:

  جزى اهللا رب الناس خري جزائه ** رفيقني حال خيمة أم معبدِ  
  أفلح من أمسى رفيق حممدِ مها نزال يف الرب وارحتال به ** ف

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.
-صلى اهللا عليه وسلم-رضوان اهللا عليهم خيرجون كل يوم ينتظرون قدوم النيب -كان الصحابة 

-، ولكم أن تتخيلوا، يعين من يستطيع أن يتحدث عن الشوق الذي كان يف قلوب الصحابة 
 -صلى اهللا عليه وسلم-ن يبحثون عن النيب كل يوم خيرجو   يف وهم -رضوان اهللا عليهم

  عليه الصالة والسالم.-وينتظرون ظهوره عليهم، منهم من مل يره أبًدا يف حياته، ومنهم من رآه 
صلى اهللا عليه -مل يقدم  -صلى اهللا عليه وسلم-ويف يوم االثنني وبينما هم ينتظرون قدوم النيب 

وبينما  -رضي اهللا عنهم-ة الشمس عادوا إىل رحاهلم ، وكالعادة إذا اشتدت عليهم حرار -وسلم
أحد اليهود يصعد على أطم من آطام املدينة يتفقد شيًئا لنفسه؛ يرى سواد من بعيد وهو النيب 

يعين هذا -فلم يتمالك نفسه، فقال: يا معشر العرب هذا جدكم  -عليه الصالة والسالم-
  إنه حممد. -حظكم

  عليه أفضل الصالة وأمت السالم.-يستقبلون النيب فدار الصحابة إىل سالحهم 
-صلى اهللا عليه وسلم-يقول ابن القيم: فما ُمسع صوت كصوت الصحابة أثناء استقباهلم للنيب 

  سبحانه وتعاىل.-، ضجت بالتكبري والتهليل والتحميد هللا 
اء رسول اهللا، اهللا : اهللا أكرب، جنو يقولوكما يف البيهقي  -صلى اهللا عليه وسلم-دخل النيب 

  أكرب جاء حممد.
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االثنني، والثالثاء، «على قباء، ومكث فيها أربعة أيام  -صلى اهللا عليه وسلم-دخل النيب 
صلى -مسجد قباء الذي قال عنه  -صلى اهللا عليه وسلم-، وبىن فيها »واألربعاء، واخلميس

صلى اهللا عليه -ن النيب ، ويف احلديث أ»صالة يف مسجد قباء تعدل عمرة«اهللا عليه وسلم: 
عليه أفضل -» إىل قباء فصلى كان كمن أدى عمرة معه تىأمن تطهر يف بيته مث «قال:  -وسلم

  .-الصالة وأمت السالم
  إذن هذا ثواب هذا املسجد.
 يـَْومٍ  َأولِ  ِمنْ  التـْقَوى َعَلى ُأسسَ  َلَمْسِجدٌ سبحانه وتعاىل: ﴿-يف هذه األثناء نزل قول اهللا 

 ونَ  رَِجالٌ  ِفيهِ  ِفيهِ  تـَُقومَ  َأنْ  َأَحقُروا َأنْ  ُيِحبهُ  يـََتَطهَوالل  رِينَ  ُيِحبه108﴾ [التوبة: اْلُمط.[  
قال: ما األمر الذي تتميزون به؟ ما الطهارة اليت  -صلى اهللا عليه وسلم-هذه اآلية سأهلم النيب 

  ».ا عليكم؟ -جل وعال-أثين اهللا 
رسول اهللا إن أحدنا قبل اإلسالم إذا أتى حاجته فهو يغسل مقعدته باملاء، فكانوا فقالوا: يا 

  عليهم خريًا. -عز وجل-يستجمرون فاتوا باالستنجاء، فأثىن اهللا 
قبل أن خيرج من قباء إىل أخواله من بين النجار، فاتوا إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-أرسل النيب 

صلى اهللا -وا حوله وهم حيملون السالح ليدخلوا مع النيب وحتلق -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
وجتمع  -عليه الصالة والسالم-إىل املدينة، أثناء الطريق يوم اجلمعة سار النيب  -عليه وسلم

 -رضوان اهللا عليهم-بالناس يف بين سامل بن عوف، وقباء يف بين عمرو بن عوف، الصحابة 
، وكما ذكرت -صلى اهللا عليه وسلم-بون ظهور النيب ينتظرون ويرتقبون هذا املشهد، يرتق

عليه -، حىت إن النيب ملا وصل إىل قباء جلس -عليه الصالة والسالم-بعضهم ال يعرف النيب 
 -رضي اهللا عنه-ووقف أبو بكر، فكان بعضهم يظن أن النيب هو أبو بكر  -الصالة والسالم
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 نأفعلموا  -عليه الصالة والسالم-ءه وظلل النيب أخذ أبو بكر ردا سمالشفلما اشتدت حرارة 
  هو الذي جيلس. -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

دخل النيب املدينة والصحابة من حوله، قيل أن األعداد الذين استقبلوه تزيد عن مخسمئة وهم 
  يرددون :

  طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع
  وجب الشكر علينا ** ما دعا هللا داع

  خذوا يرددونه.وأ
ورد هذا الشعر يف بعض اآلثار ويف بعض كتب التاريخ، وإن كان بعض احملدثني له موقف من 

  صلى اهللا عليه وسلم.-هذا احلديث الذي ورد عن النيب 
مع هذا االستقبال املهيب للصحابة الكرام وهو على ظهر  -عليه الصالة والسالم-سار النيب 

  وا: إلينا يا رسول اهللا، إلينا حيث املنعة والسالح.ناقته، كلما مر بقوٍم قال
  ».دعوها فإا مأمورة«يقول:  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب و 

-وكان مكانه مربد  -صلى اهللا عليه وسلم-وتسري الناقة وتسري حىت بلغت إىل مسجد النيب 
   عنه وأرضاه.رضي اهللا-الثنني من األيتام لدى سعد بن عبادة  -وهو مكان جيمعون فيه التمر

عليه الصالة -فربكت مكان املسجد، مل ينزل النيب  -وهي ناقته القصواء-فلما أتت الناقة 
قامت مرة أخرى، فدارت قريًبا منه مث عادت إىل مكاا، ففرح النيب ألنه سينزل على  -والسالم

  .صلى اهللا عليه وسلم-أخواله من بين النجار، وكان يريد أن يكرمهم بنزوله 
وله موقف يدل  -رضي اهللا عنه وأرضاه-سأل عن أقرب بيت فإذا هي دار أيب أيوب األنصاري 

عليه -وعلى تعلق قلبه هلذا النيب الكرمي  -صلى اهللا عليه وسلم-على حمبته الشديدة للنيب 
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 ينزل يف -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  نأ، ختيل نال الشرف واملكانة والعزة -الصالة والسالم
داره ضيًفا، اإلنسان حينما ينزل يف داره ملك من ملوك األرض يقيم الدنيا وال يقعدها، هو 

فدخل وهو يتهلل بشًرا  -صلوات ريب وسالمه عليه-اآلن ينزل يف داره حممد بن عبد اهللا 
فكان النيب يف الدور األسفل، وقال أليب أيوب:  -صلى اهللا عليه وسلم-وسرورًا، فنزل النيب 

  ».أنت يف األعلىتكون «
قال: يا رسول اهللا، أنا أكون يف األعلى وأنت يف األسفل؟ تعاَل أنت كن يف األعلى وأنا أكن 

  يف األسفل.
  ».ال، إن األرفق بنا ومبن يغشانا أن نكون يف األسفل«قال: 

يب ففعل، يقول أبو أيوب: فلما غيم الليل بظالم وحنن يف حال ال يعلمها إال اهللا، كيف ننام والن
  حتتنا؟ -صلى اهللا عليه وسلم-

يقول: بينما حنن يف هذا األمر انكسرت جرة، فسال املاء منها، فأخذنا ما لدينا من رداء وقمنا 
  صلى اهللا عليه وسلم.-جنفف املاء حىت ال يتقاطر على النيب 

اهللا صلى -مبا حدث، فقال  -عليه الصالة والسالم-يقول: فلما أصبح الصباح أخربنا النيب 
  إىل األعلى. -عليه الصالة والسالم-، فصعد النيب »ال عليك«عليه وسلم: 

  رضي اهللا عنه.-هذا املوقف األول من مواقف أيب أيوب 
فإذا فرغ  -صلى اهللا عليه وسلم-املوقف الثاين: يقول أبو أيوب، كنا كل يوم نصنع العشاء للنيب 

عليه الصالة -منه فنأكل منه حىت تنالنا بركة النيب  أخذنا اإلناء وتتبعنا املكان الذي كان يأكل
  والسالم.
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العشاء مل يأكل منه شيًئا، فشق  انتى إليأفيقول: يف يوم من األيام قدمنا له طعام العشاء، 
  علينا، فقلنا: يا رسول اهللا مل تأكل شيًئا!

وقد وضعتم يف هذا  -ةيعين تنزل علي املالئك-إنين رجل أناجى «صلى اهللا عليه وسلم: -قال 
ولكن «قال: ». الطعام من هذه الشجرة، ثوم وبصل، واملالئكة تفر من رائحة هاتني الشجرتني

  رضي اهللا عنه وأرضاه.-، فأكله أبو أيوب األنصاري »انتم فكلوه
صلى اهللا عليه -بدأ الصحابة يتقاطرون على دار أيب أيوب باهلدايا، يقدمون الطعام للنيب 

  وسلم.
، -عليه أفضل الصالة وأمت السالم-زيد بن ثابت: فكنت أول من قدم هديته للنيب يقول 

رضي اهللا عنه -وكانت قصعة فيها خبز ومثرد بلنب ومسن. مث أرسل سعد بن عبادة هديته 
  وأرضاه.

لى البصرة يف زمن علي بن أيب عملا كان والًيا  -رضي اهللا عنهما-الصحايب اجلليل ابن عباس 
صلى اهللا -قدم أبو أيوب األنصاري إليه فاراد أن يكرمه كما أكرم النيب  -رضي اهللا عنه-طالب 

من داره وقال أليب أيوب: الدار مبا  -رضي اهللا عنه-، فنزل األمري ابن عباس -عليه وسلم
-أغلقت عليه هي هبة مين لك، مث قدم له عشرين ألفا وأربعني عبًدا إكراًما ملوقفه مع النيب 

  خري وأبقى. -عز وجل-، وما عند اهللا - عليه وسلمصلى اهللا
بذلوا مهجهم ونفوسهم يف خدمة اإلسالم واملسلمني، ولذا أثىن اهللا  -رضي اهللا عنهم-األنصار 

 َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اْألَوُلونَ  َوالساِبُقونَ سبحانه وتعاىل: ﴿-عليهم، فقال  -جل وعال-
ُهمْ  اللهُ  َرِضيَ  بِِإْحَسانٍ  ُعوُهمْ اتـبَـ  َوالِذينَ  جل وعال: -]، وقال 100[التوبة:  ﴾َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ
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يَمانَ  الدارَ  تـَبَـوُءوا َوالِذينَ ﴿  ُصُدورِِهمْ  ِفي َيِجُدونَ  َوَال  ِإلَْيِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُيِحبونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  َواْإلِ
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لوال اهلجرة لكنت امرًء من األنصار، ولو سلك الناس واديًا «صلى اهللا عليه وسلم: -ويقول 
عليه -، وقال »وسلك األنصار واديًا لسلكت وادي األنصار، األنصار شعار والناس دثار

  ».ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق«عن األنصار:  -الصالة والسالم
  ارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.وصلى اهللا وسلم وب

 


